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2017 års lagar

De viktigaste förändringarna från 
2007 års lagar



Schema för helgen

• Snabb översikt av de lagar som har väsentliga 
förändringar.

• Lag 23 – Jämförbara bud.
• Lag 27 – Otillräckligt bud.
• Lag 30-31 – Bud utom tur.
• Lag 12 – Tävlingsledarens befogenheter

– Viktade scorer, exempel och räkneövningar
– Allvarligt fel, exempel och räkneövningar
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Mycket nytt? Så här mycket har faktiskt inte 
förändrats (i den engelska lagtexten)

• Oförändrade lagar
2, 3, 5, 8, 18, 19, 33, 39, 44, 48, 52, 59, 71, 74, 76, 
77, 82, 83, 84, 85, 88, 89.

• Lagar där innehållet är detsamma men som är 
omskrivna eller har nya hänvisningar på grund av 
flyttade lagar.
4, 10, 14, 21, 28, 34, 35, 37, 38, 41, 46, 49, 54, 55, 
58, 60, 65, 78, 80, 81, 90, 92. 
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Grundsyfte med förändringarna

• Redan i 2007 års lagar fanns med att lagarnas 
syfte var att återställa rättvisa, inte att i första 
hand bestraffa.

• 2017 års lagar går ytterligare ett steg åt det 
hållet.

• Färre automatiska korrigeringar, fler ”rättvisa” 
bridgeresultat.
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Lag 15
Spel av fel bricka eller hand
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LAG 15 – SPEL AV FEL BRICKA ELLER HAND 
A. Kort från fel bricka 
1. Ett bud av en spelare som har kort från fel bricka på sin hand återtas, tillsammans 

med alla följande bud. 
a) Om spelarens partner har hunnit bjuda efter det strukna budet ska 

tävlingsledaren utdela ett korrigerat resultat. 
b) Annars tar den felande upp den rätta handen och bjuder igen. Budgivningen 

fortsätter sedan normalt. 
c) Lag 16C gäller för alla bud som återtagits eller strukits. 

2. Om den felande senare upprepar sitt bud på den bricka från vilken den felaktiga 
handen kom, kan tävlingsledaren låta den brickan spelas på normalt vis, men om 
budet skiljer sig från det ursprungliga budet, ska tävlingsledaren utdela ett 
korrigerat resultat. 

3. Förutom korrigeringarna ovan kan tävlingsledaren även utdela en 
procedurbestraffning (se Lag 90).



Lag 20
Upprepning och förklaring av bud

• 20F4(a) Om en spelare under budgivningen inser att en egen förklaring var felaktig 
eller ofullständig, måste spelaren tillkalla tävlingsledaren före 
förtydligandeperiodens slut och rätta den felaktiga förklaringen. Spelaren kan välja 
att tillkalla tävlingsledaren tidigare, men det finns inget krav att göra så. (När det 
gäller en rättelse under spelperioden, se Lag 75B2.)

• 20G Felaktigt tillvägagångssätt
1. En spelare får inte ställa en fråga om den enda avsikten är att hjälpa partner.
2. En spelare får inte ställa en fråga om den enda avsikten är att locka fram ett 

oriktigt svar från en motståndare.
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Lag 25
Tillåtna och otillåtna ändringar av bud

• 25A Oavsiktligt bud
1. Om en spelare upptäcker att denna inte bjudit det avsedda budet, kan spelaren, innan 

partner har bjudit ett efterföljande bud, ändra budet till det avsedda budet. Det senare 
budet gäller och faller under tillämpliga lagar. Utspelsbegränsningar enligt Lag 26 gäller 
inte.

2. Om en spelares ursprungliga avsikt var att bjuda ett bud, får det inte ändras. En ändring 
av ett bud kan tillåtas om det är ett mekaniskt felgrepp eller en felsägning, men inte om 
det är ett tankefel angående avsikten med budet.

3. En spelare har rätt att ändra ett oavsiktligt bud om villkoren enligt A1 ovan är uppfyllda, 
oavsett hur spelaren blev medveten om sitt fel. 

4. Inget bud kan ändras efter att spelarens partner har bjudit ett efterföljande bud.
5. Om budgivningen tar slut innan den når spelarens partner, kan ett bud inte ändras efter 

budgivningsperiodens slut (se Lag 17D).
6. Om en ändring tillåts, får MTV ändra ett bud som bjudits innan ändringen. Information 

från detta återtagna bud är tillåten för MTV:s sida, men otillåten för motståndarna.
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Lag 26 
Återtagna bud och utspelsbegränsningar

• A  Inga utspelsbegränsningar
När ett bud från en felande spelare återtas och ersätts med ett jämförbart bud (se 
Lag 23A), och spelaren blir motspelare, blir det inga utspelsbegränsningar. Lag 
16C gäller inte, men se Lag 23C.

• B Utspelsbegränsningar
När ett bud från en felande spelare återtas och inte ersätts med ett jämförbart bud, 
och spelaren blir motspelare, kan spelföraren, vid den felandes partners första 
möjlighet att spela ut (vilket kan vara det första utspelet), förbjuda partnern att 
spela en färg (vilken som helst), som inte specificerats i den felandes regelrätta 
budgivning. Förbudet gäller så länge partnern är inne
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Lag 43
Träkarlens begränsningar

A.Begränsningar för träkarlen

1) a) Träkarlen får inte ta initiativet till att tillkalla tävlingsledaren under spelet,
om inte en annan spelare redan dragit uppmärksamheten till ett fel.

b) Träkarlen får inte dra uppmärksamheten till ett fel under spelets gång.

c) Det är förbjudet för träkarlen att ta del i spelet, och träkarlen får inte heller
säga något om spelet till spelföraren.

2) a) Träkarlen får inte byta händer med spelföraren.
b) Träkarlen får inte lämna sin plats för att se hur spelföraren spelar given.
c) Träkarlen får inte titta på bildsidan av något kort på motspelarnas händer.

3) En motspelare får inte visa sin hand för träkarlen.
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Lag 43
Träkarlens begränsningar

B Om begränsningarna överträds
1. Träkarlen kan bestraffas enligt Lag 90 om någon begränsning i A1 eller A2 

överträds.
2. Om träkarlen, efter att ha överträtt begränsningarna i A2:

a) Varnar spelföraren för att spela ut från fel hand, kan vilken som helst av 
motspelarna välja från vilken hand spelföraren ska spela ut till nästa stick.

b) Är den första som frågar spelföraren om ett kort som denna spelat innebär en 
revoke, måste spelföraren byta ut ett regelstridigt kort mot ett regelrätt, och 
sedan gäller Lag 64 som om revoken blivit etablerad.

3. Om träkarlen, efter att ha överträtt begränsningarna i A2, är den första som drar 
uppmärksamheten till en motspelares fel, görs ingen omedelbar korrigering. Spelet 
fortsätter som om inget fel har begåtts. När spelet är slut och om motspelarna har 
fått en fördel av sitt fel, korrigerar tävlingsledaren bara motspelarnas resultat, så att 
fördelen försvinner. Spelförarens sida behåller resultatet de fick vid bordet.
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Lag 50E
Information från ett straffkort

1. Information från ett straffkort och kraven för att spela straffkortet är tillåtna för 
alla spelarna så länge straffkortet ligger kvar på bordet.

2. Information från ett straffkort som har plockats upp [enligt Lag 50D2(a)] är 
otillåten för partner till spelaren som hade straffkortet (se Lag 16C), men tillåten 
för spelföraren. 

3. När ett straffkort har spelats, är information om hur straffkortet kom till otillåten 
för partner till spelaren som hade straffkortet. (För ett straffkort som ännu inte har 
spelats, se E1 ovan.)

4. Om tävlingsledaren har tillämpat E1 ovan och efter spelets slut anser att resultatet 
på brickan mycket väl kunde ha blivit annorlunda utan hjälpen från det synliga 
kortet och att den icke felande sidan som en konsekvens har skadats (se Lag 
12B1), ska tävlingsledaren utdela ett korrigerat resultat. I sin korrigering bör 
tävlingsledaren försöka komma så nära som möjligt det troliga resultatet på 
brickan om straffkortet eller straffkorten inte hade funnits.
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Lag 68
Anspråk och Avstående

• 68D Spelet upphör
Efter ett anspråk eller avstående upphör spelet. 
1. Om anspråket eller avståendet godkänns gäller Lag 69. 
2. Om det ifrågasätts av någon spelare (inklusive träkarlen):

a) Tävlingsledaren kan tillkallas omedelbart, ingen bör göra något förrän 
tävlingsledaren kommit, och Lag 70 gäller, eller

b) Om sidan som inte gjort anspråket eller avståendet önskar, kan spelet 
fortsättas på villkor att:
i. Alla fyra spelarna måste gå med på fortsatt spel, annars tillkallas 

tävlingsledaren och man fortsätter enligt (a) ovan. 
ii. Det gjorda anspråket eller avståendet gäller inte längre. Lag 16 och 

50 gäller inte, och det resultat som uppnås efter avslutat spel ska stå.
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Flyttade lagar
• 16D Information från återtagna bud och spel         16C
• 17D Kort från fel bricka        15A
• 22 Definitionen om budgivningens slut        17
• 23 Kännedom om möjlig skada 72C  
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